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Inleiding 
 

De veiligheidsvoorschriften/ -richtlijnen die in dit handboek zijn opgenomen, gelden voor een ieder die werkzaam is bij 

Alert HR Solutions B.V.. 

De voorschriften liggen te allen tijde ter inzage bij het leidinggevende personeel. Een ieder in dienst bij Alert HR Solutions 

wordt geacht bekend te zijn met deze voorschriften en procedures. 

Aanwijzingen betreffende veiligheid en de gezondheidszorg, gegeven door de leidinggevende, een veiligheidsfunctionaris of 

door de inspectie SZW, dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Indien er zich onduidelijke situaties of twijfelgevallen 

voor doen waarin deze voorschriften niet voorzien, dient men zich onmiddellijk tot zijn projectleider of uitvoerder te 

melden. 
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1. Veiligheids-, gezondheids- en milieubeleidsverklaring  
 

Alert HR Solutions richt haar algemeen ondernemingsbeleid op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van haar 
medewerkers (hierbij inbegrepen de door haar ter beschikking gestelde medewerkers) en bezoekers, alsmede de 
milieuzorgactiviteiten betreffende haar dienstverlening. Het doel van het Arbeidsomstandigheden- en Milieubeleid is het 
terugdringen van ziekteverzuim, het voorkomen van enig persoonlijk letsel, materiële schade en schade aan het milieu. 
  
Alert HR Solutions zal tenminste voldoen aan de wettelijke eisen, voortvloeiende uit de in Nederland van kracht zijnde 
veiligheids-, arbeids- en milieuwetgeving en zal er bovendien naar streven zelf eigen aanvullende (werk specifieke) normen 
en voorschriften te formuleren en deze vast te leggen. Werk specifieke zaken worden te allen tijde opgesteld in overleg met 
de inlener.  
 
Alert HR Solutions is zich ervan bewust dat de wetgeving verandert en dat daarom voor de uitvoering een goed en 
periodiek overleg met haar inleners moet plaatsvinden over de aanpassingen.  
 
De directie heeft de Manager Uitzenden opdracht gegeven het beleid zoals door de directie geformuleerd, uit te voeren. 
Daarnaast vervult een lid van het management team de rol van VG-functionaris in. Deze functionaris heeft ruimte en tijd 
om zijn taakstelling goed te kunnen uitvoeren.  
 
Alle werknemers zullen hun werkzaamheden op de juiste wijze uitvoeren in overeenstemming met vastgestelde procedures 
en de daarbij behorende bedrijfsfilosofie m.b.t. Veiligheid, Gezondheid en Milieu.  
 
Tevens zal bij elk management-overleg (minimaal viermaal per jaar) het VGM beleid een agendapunt zijn omdat we continu 
streven naar verbetering in ons VGM beleid.  
 
Wij vertrouwen erop dat u allen deze bedrijfsfilosofie zult ondersteunen door uw betrokkenheid te tonen door veilig, 
gezond en milieubewust te werken.  
 
Sittard, 18 oktober 2017  
 
Mevr. Vivianne Snippe 
Directeur  
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2. Doelstellingen 
 

De primaire doelstelling is het voorkomen van ongevallen, het melden van risico-situaties, evenals het implementeren en 

het bevorderen van het zich bewustzijn van het begrip veiligheid. Voorts algehele beheersing van veiligheid, milieuzorg en 

kwaliteit, evenals kostenbeheersing bij realiseren van alle door ons uit te voeren werken. 

Om deze doelstelling te kunnen realiseren is het van essentieel belang te beginnen met een goed en veilig systeem van 

werken. Daarom is het noodzakelijk aandacht te besteden aan: 

 Goed en vakbekwaam personeel; 
 Goed en bekwaam toezichthoudend personeel; 
 Verplichte uitvoering van het veiligheidsbeleid en het naleven van veiligheidsinstructies; 
 Goede werkplek, verlichting, verwarming, etc.; 
 Veilig gereedschap en materieel en het juiste gebruik ervan; 
 Regelmatig onderhoud van gereedschap en materieel; 
 Veilig installeren. 
 

Ter verhoging van veiligheid, milieu- en gezondheidszorg zal jaarlijks een Arbo-plan gemaakt worden, waarin doelstellingen 

en activiteiten worden opgenomen. Vanuit dit Arbo-jaarplan vinden veiligheidsinspecties plaats in het bedrijf. Deze 

inspecties worden gehouden door de directie en de veiligheidsfunctionaris. 

 

Tevens zullen minimaal één maal per jaar alle werksystemen geëvalueerd worden om zeker te zijn van de praktische 

werkbaarheid van de systemen. 

 

Onze activiteiten en inspanningen moeten leiden tot een rendement dat bijdraagt tot het voortbestaan van ons bedrijf. 

Veiligheid en milieuzorg zijn wezenlijke onderdelen van ons bedrijfsproces, Alert HR Solutions B.V. hecht daar grote waarde 

aan, zodat de door haar geleverde diensten voldoen aan de gestelde kwaliteit. 

Iedere medewerker van Alert HR Solutions dient zich dan ook te houden aan de instructies, die betrekking hebben op de 

werkomstandigheden in het kader van de Arbowet, zoals omschreven in dit veiligheidshandboek. Het doel hiervan is een 

mate van veiligheid te bewerkstelligen, waaraan minimaal voldaan dient te worden tijdens de uitvoering van onze 

werkzaamheden. 

Daarnaast dient periodieke terugkoppeling naar alle betrokken medewerkers gegeven te worden van eventuele wijzigingen 

van bestaande ‘veilig-werk’-procedures.  
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3. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden overige 

medewerkers 
Alle medewerkers van Alert HR Solutions zijn ingevolge hun vakmanschap of na het krijgen van instructies verantwoordelijk 

voor de hierna volgende punten: 

 

Het op de juiste manier gebruiken van transportmiddelen, machines en gereedschappen, hulpmiddelen en materialen, 

zoals: hijskranen, bouwliften, vorkheftrucks, elektrisch handgereedschap. 

•  Consequent werken volgens het gestelde op de werkvergunningen en taakopdrachten. 

•  De aangebrachte beveiligingen in stand houden en op de juiste wijze gebruiken. 

•  Het zich overtuigen van de veiligheid op de werkplek. 

•  Zich de gevarenzones eigen te maken en de vluchtwegen na te gaan. 

•  Direct na de beëindiging van de werkzaamheden ervoor zorgen dat hun werkplek veilig wordt achtergelaten en     

                  dat de door hen gebruikte machines zodanig zijn weggezet, dat deze niet op eenvoudige wijze door anderen in  

                  werking kunnen worden gesteld. 

•  Het op de juiste manier gebruiken en beheren van PBM’s, zoals: veiligheidsschoenen, veiligheidshelm, 

                  veiligheidsbril, veiligheidsvest en vanggordel. 

•  Zij stellen direct hun chef/uitvoerder op de hoogte, indien: 

                  - er een onveilige/ongezonde situatie of handeling wordt gesignaleerd; 

                  - er een bepaalde beveiliging tijdelijk moet worden weggehaald, vervangen of veranderd. 

•  Zij houden zich onder meer aan: 

                  - de door hun chef/uitvoerder gegeven instructies; 

                  - de taak, de overlegafspraken; 

                  - hetgeen door de directie is besloten. 

•  Na een ongeval op het werk, dienen zij de leidinggevende en zo nodig de politie/brandweer onmiddellijk in kennis  

                  te stellen. Eventueel zorgen zij zelf direct voor medische hulp. 

•  Zij stellen zich positief op tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten of werkoverleg, zeker als het gaat om te komen  

                  tot verbetering van de arbeidsomstandigheden. 

•  Alle medewerkers van Alert HR Solutions die tewerk gesteld worden op een project, krijgen bij aanvang van hun  

                  werkzaamheden een veiligheidsintroductie.  

Hierbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: 

 het dragen van de PBM’s; 
 de voorschriften en procedures op het project en de naleving ervan; 
 het vestigen van de aandacht op orde en netheid; 
 het gebruik van uitsluitend goedgekeurde kranen en hijsmiddelen; 
 het gebruik van uitsluitend in goede staat verkerende gereedschap, machines en kabels; 
 de te nemen maatregelen bij storingen; 
 de noodzaak van het veilig werken; 
 bij het negeren of overtreden van de veiligheidsregels worden disciplinaire maatregelen getroffen; 
 in alle schaftruimtes dient de lijst van meldingsnummers te hangen, waarop de diverse 

telefoonnummers van arts, brandweer, politie, etc. vermeld zijn; 
 de aanwezige vluchtwegen en appèl-plaatsen; 
 de gebruikte alarmeringssignalen; 
 de aanwezige brandblusmiddelen.  
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4. Voorschriften en richtlijnen 
 

4.1 Werken op locatie en bij derden 
•  Iedere Alert HR Solutions-medewerker, werkzaam bij een opdrachtgever van Alert HR Solutions, houdt zich aan de 

                  regels  zoals door de opdrachtgever voorgeschreven. 

•  Houdt u zich, met het oog op de nabijheid van chemische installaties, gassen, vloeistoffen, e.d. stipt aan de 

                  voorschriften, aanduidings-, waarschuwings-, verbods- en gebodsborden. 

•  Werk uitsluitend met de voorgeschreven hulpmiddelen. 

•  Het is verplicht steeds de voorgeschreven beschermingsmiddelen te dragen. 

•  Meldt elk lek en elke storing of onregelmatigheid direct aan het toezicht of aan de chef van de afdeling waar u 

                  werkt. 

•  Draag zorg voor hygiëne, evenals voor orde en netheid. 

•  Neem, ook al hebt u er geen hinder of last van, direct contact op met de verbandkamer als u meent een gas of 

                  giftige stof te hebben ingeademd of ingeslikt, of wanneer u meent in aanraking te zijn geweest met een giftige of  

                  bijtende stof. 

•  In werkplaatsen en fabrieken van onze opdrachtgevers bestaan voorschriften ten aanzien van meldingsplicht bij  

                 de betreffende chef of chef van dienst, werkvergunningen voor het uitvoeren van werkzaamheden en speciale  

                 opdrachten. Houdt u stipt aan voorschriften en raadpleeg bij moeilijkheden etc. eerst de uitvoerder of  

                 projectleider op het karwei. 

•  Zorg ervoor dat bij het verrichten van uw werkzaamheden niet alleen u, maar ook uw medewerkers en anderen in  

                 de omgeving geen gevaar lopen. Hierbij valt te denken aan zaken zoals: opruimen werkplek, afzetten van de  

                 werkplek, e.d. 

•  Doe geen werk waartoe u niet bevoegd bent of waarvoor u geenopdracht heeft. 

•  Het dragen van loshangende kleding en loshangend lang haar is verboden. Het dragen van ringen en kettingen  

                 dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. 

•  Werk met gereedschap dat in orde is en gebruik het voor het werk waarvoor het bestemd is. 

•  Kies bij werkzaamheden aan of in de nabijheid van leidingen een zodanige plaats, dat u niet geraakt kunt worden  

                  door eventueel nog inleiding aanwezige vloeistof of gas. Gebruik bij het werken op hoogte een daarvoor bestemd  

                  bordes of vaste ladder. Indien niet voor handen, gebruik dan een goedgekeurde ladder die beveiligd is tegen  

                  uitglijden. 

 

4.2 Werken met machines 
•  Het werken met machines en gereedschappen vereist aparte voorzorgen en instructies. Ook al zijn de machines  

                 goed beveiligd, er kunnen toch ongelukken veroorzaakt worden indien men niet goed oplet of er ondeskundig   

                 mee omgaat. 

•  Laat geen materiaal of gereedschappen op of bij machines liggen of rondslingeren. 

•  Wanneer u meent dat er aan een machine iets hapert, gebruik deze dan niet, maar meldt dit onmiddellijk aan het 

                  toezicht.  

•  Het is gevaarlijk en daarom verboden om aan machines of installatie die in beweging zijn, reparaties etc. te  

                  verrichten c.q. deze dan te poetsen of te smeren. Wacht met het uitvoeren van deze werkzaamheden totdat de  

                  voorgeschreven veiligheidsmaatregelen zijn genomen en er een bordje is aanbracht met het opschrift: ‘Niet  

                  inschakelen, aan deze machine wordt gewerkt!’ en bovendien de hoofdschakelaar in de uit-stand is geblokkeerd  

                  of de zekeringen zijn verwijderd. 

•  Het afschermen van bewegende en draaiende delen van machines dient ter voorkoming van ongevallen.  

• Verwijder nooit een bescherming van een in werking zijnde machine, ook niet voor slechts één ogenblik. 

• Het dragen van een stropdas of shawl met loshangende uiteinden is verboden bij werkzaamheden in de buurt van 

                  draaiende machines. Draag de aan u verstrekte werkkleding. 
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4.3 Werken met gereedschappen 
•  Gereedschappen moeten goed in orde zijn 

•  Beitels en hamers dienen geen bramen te vertonen en deugdelijk inde steel te zijn bevestigd. 

•  Hamerstelen moeten zich in een goede staat van onderhoud bevinden en niet gescheurd of beschadigd zijn. 

•  Vijlen zonder heft dan wel met een loszittend of beschadigd heft mogen niet gebruikt worden. 

•  Schroevendraaiers mogen niet spits toelopen en moeten zijn voorzien van een deugdelijk handvat. 

•  Moersleutels mogen niet uitgesleten, gescheurd of verbogen zijn. 

•  Bij gebruik van een ladder dient men er zich steeds van te overtuigen of ze deugdelijk is. Gebruik geen ladder  

                  waarvan een of meer sporten loszitten of ontbreken. Zorg steeds dat de ladders zijn beveiligd tegen uitglijden,  

                  omvallen of sterk doorbuigen. Er moet minstens één meterlengte blijven tussen de sport waarop men staat en 

                  het bovenste punt van de ladder. 

•  Iedere medewerker is verplicht om zijn gereedschap in goede staat  te houden. 

 

4.4 Werken met elektriciteit 
•  Zowel om brand te voorkomen als om niet onder elektrische spanning te geraken, is het onbevoegden ten 

                  strengste verboden schakelkasten te openen of aan elektrische gedeelten te werken. 

•  Trek de stekker uit het stopcontact door de stekker vast te pakken; trek nooit aan de kabel. 

•  Het is verboden op elektriciteitskabels te lopen, te staan, te steunen of er aan te trekken, er iets aan op te hangen 

                  of er op te leggen.  

•  Wanneer iemand onder elektrische spanning komt te staan: 

 probeer hem dan niet los te trekken, hierdoor kan men zelf onder spanning komen te staan; 
 schakel onmiddellijk de stroom uit via de hoofdschakelaar; 
 waarschuw het toezicht en de verbandkamer. 

 
•  Rol kabelhaspels altijd helemaal af, dit om warmteontwikkeling in de kabel te voorkomen. Zorg dat er geen regen  

                  of water de haspel kan binnendringen. 

 

4.5 Besturen van motorvoertuigen 
•  De bestuurder van een motorvoertuig dient in het bezit te zijn van een geldig rijbevoegdheidsbewijs voor het  

                  desbetreffende motorvoertuig. 

De bestuurder is gedurende de rit verantwoordelijk voor het hem toevertrouwde motorvoertuig. 

HET IS VERBODEN: 

•  Andere personen het voertuig te laten besturen; 

•  Andere personen of materiaal te vervoeren dan waarvoor opdracht is gegeven; 

•  Het motorvoertuig onbeheerd achter te laten met stationair draaiende motor; 

•  Verbrandingsmotoren te laten draaien in onvoldoende geventileerde ruimten, anders dan voor het verplaatsen  

                  van het voertuig;  

•  Het voertuig on-afgesloten achter te laten. De bestuurder is verplicht bij het verlaten van het voertuig de  

                  contactsleutels mee te nemen, ook al verlaat hij het voertuig voor slechts korte tijd.  

•  Bij het parkeren dient er steeds zorg voor te worden gedragen, dat het voertuig veilig is opgesteld. 

•  Wanneer men medicijnen moet innemen, waarbij op doktersadvies het besturen van een auto wordt verboden,  

                  moet dit onverwijld aan de chef worden gemeld. 

•   De bestuurder is mede verantwoordelijk voor een veilige belading van het motorvoertuig en de eventueel  

                  aangekoppelde aanhanger of oplegger. 

•   In auto’s waarin veiligheidsgordels zijn aangebracht, moeten deze worden gebruikt. De bestuurder is tevens  

                  verplicht de medepassagier(s) op dit voorschrift te wijzen. 
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4.6 Vervoeren van materialen en/of personen 
•  Vervoer geen materialen zodanig, dat daardoor het uitzicht wordt belemmerd. 

•  Bij het transporteren van materialen moet men er steeds op bedacht zijn, dat passerende personen niet door  

                  uitstekende delen worden geraakt. 

•  Alleen bevoegde personen mogen verticaal vervoer (hijswerk)verrichten. Loop nooit onder gehesen lasten door.  

                 Zorg dat de last steeds loodrecht onder het ophangpunt hangt. Bij hijswerk moet de omgeving zijn afgezet en  

                 doelmatig zijn beveiligd, zodat passerende personen geen gevaar kunnen lopen. 

•  Bij het laden van materialen op auto’s dient men er op te letten, dat het materiaal niet te hoog of slordig wordt  

                  opgestapeld. De mogelijkheid dat er tijdens het rijden iets afvalt, moet uitgesloten zijn. Wagens niet zwaarder  

                  beladen dan het toegestane tonnage.  

•  Gebruik voor het laden en lossen steeds de daarvoor bestemde hulpmiddelen. 

•  Bij onze klanten rijden auto’s, vrachtwagens (al of niet met aanhangwagens), heftrucks, kranen en  

                  spoorwegverkeer. Om dit verkeer veilig te laten verlopen, dient men de daarvoor geldende voorschriften in acht  

                  te nemen en na te leven. 

•  Personenvervoer mag alleen plaats vinden op motorvoertuigen die voor dit doel zijn ingericht. De passagiers  

                  mogen de chauffeur niet hinderen of afleiden.  

•  Spring nooit van of op een rijdende of in beweging zijnde voertuig. 

 

4.7 Het werken met heftrucks en tractoren 
•  Bedien een vorkheftruck en tractor alleen als men daartoe bevoegd is. 

•  Controleer, alvorens te gaan rijden, onder andere: bandenspanning, remmen, signaalhoorn, eventueel ook  

                  spiegels, verlichting en brandblusser. 

•  Controleer onder de truck op eventuele olielekkages, bij lekkages heftruck niet gebruiken en deskundige  

                  waarschuwen. 

•  Beoordeel of de truck de last veilig kan heffen en rijden aan de hand van het lasdiagram. 

•  Breng de vork altijd zo ver onder de last, dat deze tegen de vorkhielen rust. 

•  Rij rustig. Manoeuvreer (start, draai, rem) geleidelijk. Houd de voeten binnen boord. 

•  Let op voetgangers. Houd de verkeersregels aan. 

•  Kijk altijd in de rijrichting, vooral bij achteruit rijden, en houd een onbelemmerd uitzicht. 

•  Rij steeds met gestreken last (+ 10 cm boven de grond) en met achterover hellende mast. Let op hellingen en  

                  doorgang hoogten.  

•  Pas de snelheid aan de omstandigheden aan. Verminder altijd snelheid bij bochten, hoeken, kruisingen, etc. en  

                  geef een claxonsignaal.  

•  Stapelen: rij met een gestreken last en achterover ellende mast tot vlak voor de stapel. Breng de last boven de  

                  gewenste plaats. Breng dan pas de mast voorover en zet de last neer. 

•  Laat nooit iemand onder of dichtbij een geheven last staan. Laat de verbrandingsmotor nooit onnodig stationair  

                  draaien ineen besloten ruimte. 

•  Bij parkeren: zet de handrem aan, laat de vork op de grond zakken met de mast in de voorover stand. 

•  Neem de contactsleutels mee. 

•  Tank benzine of LPG en verwissel een LPG-tank in de open luchten ver van open vuur. Voorkom morsen en lekken. 

•  Sleutel niet zelf aan de heftruck of tractor. Meld gebreken aan het toezicht. 

•  Laat nooit iemand ‘meerijden’ op een heftruck. 
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4.8 Ladder 
ALGEMENE INFORMATIE 

•  Voor gebruik inspecteren. Defecte exemplaren als zodanig labelen. 

•  Ladders mogen niet worden geverfd, uitgezonderd om ze te nummeren. 

•  Ladders mogen niet gebruikt worden als transportmiddel, ondersteuning, werkbank of voor enig ander doel dan  

                  klimmen. 

•  Indien het nodig mocht zijn een ladder in of boven een deuropening te plaatsen, de deur barricaderen en  

                  waarschuwingsborden plaatsen.  

•  Draag bij het op- en afgaan van ladders niets bij u dat verhindert dat u beide handen gebruikt. Gebruik daarvoor  

                  een hijstouw. 

•  Houd beide voeten op de treden of sporten. Reik niet te ver buitende ladder en plaats nooit een voet op een 

                  werkstuk. 

•  Werk op een ladder met uw gezicht naar de ladder gekeerd. 

•  Te allen tijde mag slechts een man tegelijk gebruik maken van een ladder. 

•  Metalen ladders mogen niet worden gebruikt in de buurt van elektrische leidingen enz. 

•  In het algemeen mogen bovenop steigers geen ladders gebruikt worden.  

STEEK- EN SCHUIFLADDERS 

•  Dienen uitgerust te zijn met antislip-schoenen en een touw om ze vast te binden. 

•  Moeten afdoende worden vastgebonden. Gedurende het vastbinden of weer losmaken dient een tweede persoon  

                 de ladder vast te houden.  

•  Als de ladder in gebruik is als toegang tot een verhoogde werkvloer, dient de bovenkant van de ladder tenminste  

                  1 meter boven het objectwaar de ladder tegenaan rust, uit te steken. 

•  Overtuig u er NA het uitschuiven van een ladder van, dat de ophangbeugel afdoende werkt en dat het  

                  verlengtouw vastgebonden is aan een van de sporten van het onderste laddergedeelte. 

•  De delen van een schuifladder dienen elkaar minimaal 3 sporten te overlappen. 

•  Haal geen schuifladder uit elkaar om de delen afzonderlijk als steekladder te gebruiken.  

 

4.9 Steigers 
ALGEMEEN 

Kijk voor u aan het werk gaat de steigers na om u ervan te overtuigen dat:  

•  Leuningen, kantplanken en werkvloer aanwezig zijn; 

•  Bij verrijdbare steigers alle wielen geblokkeerd zijn; 

•  Bij struiken de spieën in de bussen zitten; 

•  Een label aan de steiger bevestigd is om aan te duiden of de steiger al dan niet compleet is en onder welke  

                  voorwaarden hij mag worden gebruikt. 

Breng geen wijzigingen aan in de constructie van de steiger en verwijder er ook geen delen van. 

Breng geen wijzigingen in steigermateriaal aan door het te lassen, te snijden, te zagen, te boren of te buigen.  

Het opbouwen van een steiger dient door deskundigen te worden uitgevoerd. Indien de steigerhoogte meer bedraagt dan 

3x de kleinste afmeting van het gebruikte grondoppervlak, dient ze te worden getuid. 

 

Steigers dienen voorzien te worden van: 

•  De ruim 1 meter hoge standaardleuningen, op halve hoogte van de standaard-tussenleuningen; 

•  Een werkvloer, samengesteld uit speciaal daarvoor gefabriceerde steigerdelen; 

•  Op afdoende wijze bevestigde kantplanken aan alle vier de zijden. 

Schroefstempels mogen niet worden toegepast bij verrijdbare steigers. 

Gebruik de leuningen, tussenleuningen of afzonderlijke andere steigerdelen niet als steun bij hijs- of takelwerk. 

Neem contact op met uw chef over veilige belasting van de steigers. 
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VERRIJDBARE STEIGERS 

Deze mogen allen worden gebruikt op vlakke ondergrond en oppervlakten, tenzij de wielen geplaatst worden in houten of 

stalen geleidingen. Pas op voor hooggelegen hindernissen bij het verplaatsen. 

 

Het is voor niemand toegestaan zich nog op een verrijdbare steiger te bevinden op het moment dat deze wordt verplaatst. 

Verwijder vóór het verplaatsen alle materiaal en gereedschap van de steigervloer of zorg dat het er niet af kan vallen. 

Gebruik een ladder om op de steiger te komen en doe uw werk uitsluitend vanaf de steigervloer, dus niet vanaf de leuning 

of enig ander deel van de steigerconstructie. 

 

HANGSTEIGERS 

•  Handsteigers, bootsmanstoeltjes, werkbakken, klimstoelen en schraagstellingen vereisen speciale toestemming  

                  van uw chef.  

•  Doe een veiligheidsgordel om en maak deze vast voordat u op een van deze steigers gaat en houd deze aan tot u  

                  de steiger weer heb verlaten. Vast maken aan een vanglijn die onafhankelijk van de steigerophanging is  

                  aangebracht of aan het gebouw zelf. Voor iedere man dient een aparte vanglijn te worden gebruikt. 

 

STEIGERVLOEREN 

•  Gebruik deze planken niet als transportmiddel, oprit kruipplank of werkbank of voor enig ander doel dan het  

                  afdekken van een steiger.  

•  Sla ze niet op bij normaal timmerhout. Wel op stophout. 

•  Controleer of de steigervloer dicht ligt, zodat geen personen en/ of materialen naar beneden kunnen vallen. 

•  Verwijder zelf nooit steigerplanken. 

 

4.10 Lassen en snijden 

4.10.1 Algemeen 

•  Houd laskabels, gas- en zuurstofslangen bij looppaden ten minste 2 meter boven de grond. Hang deze kabels en 

                  slangen op aan daarvoor geschikte steunpunten. Niet ophangen aan verlichtingsarmaturen, proces- of  

                  sprinklerleidingen. 

•  Inspecteer dagelijks vóór het gebruik alle kabels, aardingen, klemmen, lasapparatuur, slangen, meters, lastangen,  

                  branders en cilinders. Stel uw leidinggevende direct in kennis wanneer u denkt dat er ook maar iets aan uw  

                   uitrusting niet goed functioneert. PROBEER NOOIT IETS ZELF TE REPAREREN! 

•  Overtuig u ervan dat alle fittingen, koppelingen en andere verbindingen goed afdichten. 

•  Voorkom het inademen van dampen. Gebruik in de werkplaats het afzuigsysteem, anders een ventilator of een  

                  masker. 

•  Er mag geen las- of snijwerk verricht worden aan een gesloten vat of tank, of aan niet gereinigde vaten of tanks. 

•  Neem contact op met uw leidinggevende om te zien of geen ‘Las- en Brandvergunning’ vereist is. 

•  Op alle plaatsen waar gelast, gebrand of geslepen moet worden dienen alle aanwezige ontvlambare materialen: 

 naar een veilige plaats te worden overgebracht, of met brandvertragende materiaal te worden afgedekt, en 
 beschermd te worden door het opvangen van alle vonken door middel van daartoe goedgekeurde voorzieningen. 

 

•  Bij lassen, snijden of ander werk met open vlam, dient een goedgekeurd blusapparaat voorhanden te zijn.   

                  Overtuig u van te voren hoe deze blusser gebruikt dient te worden.  

•  Slangen en kabels dienen niet door deuropeningen te worden geleid. Vraag speciale toestemming aan uw chef  

                  indien dit toch nodig zou zijn: de betreffende deur moet dan in open stand worden geblokkeerd en slangen en  

                  kabels tegen beschadiging beveiligd. 
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4.10.2 Elektrisch lassen / Argon lassen 

•  Alle onderhanden werkstukken moeten afzonderlijk en voldoende geaard zijn. Gebruik geen staven, strippen of  

                  andere zelf gemaakte ‘massa’. Bij werkzaamheden in fabrieken die in bedrijf zijn, moet de massakabel van de  

                  machine naar de plaats van het werk worden vervoerd. 

•  Laat geen elektrode in de tang zitten wanneer u deze neerlegt. Gooi elektroderesten in de daarvoor bestemde  

                  afvalbak, niet op de vloer.  

•  Vlambogen dienen te worden afgestemd tegen inkijken. Voor uitzonderingen: contact opnemen met uw  

                  leidinggevende.  

•  U bent zelf verantwoordelijk voor het uitschakelen en afsluiten van uw apparatuur aan het einde van de werktijd  

                  en tijdens pauzes.  

•  Een goedgekeurde las-helm dient gedragen te worden. Gebruik minimaal las-glas Nr. 9, met aan beide zijden een  

                  spatvenster. 

 

4.10.3 Autogeen snijden en -lassen 

•  Draai, om eventueel vreemde deeltjes af te blazen, de afsluiter van de cilinder een slag open eer u de regelaars  

                  aanbrengt. 

Alleen bij niet brandbare en niet giftige gassen. Ga, nadat deze zijn aangebracht, aan de kant tegenover die waar de meters 

zijn aangebracht staan, terwijl u de afsluiter van de cilinder open draait. Open deze afsluiter vooral langzaam. 

•  Overtuig u ervan dat de tweede trap van de regelaar gesloten is, vóór u de afsluiter van de cilinder opendraait. 

•  Draai de afsluiters op gascilinders (propaan, acetyleen, beschermgas)slechts 1/4 slag open. De kruk van de  

                  afsluiter dient tijdens het gebruik van de cilinder op zijn plaats te blijven. 

•  Overschrijd bij gebruik van acetyleen niet de 1 ATO op de meter aan de zijde van de brander. 

•  Open bij het aansteken van de brander eerst de gaskraan alvorens u de zuurstofkraan opent. Gebruik uitsluitend  

                  een goedgekeurde aansteker. Gebruik geen lucifers of een sigaret om een brander aan te steken.  

•  Draai bij het terugslaan van de vlam eerst de zuurstofkraan helemaal dicht. Daarna pas de gaskraan. 

•  Aan het einde van de werktijd en tijdens de pauzes moet het snijdgereedschap worden veiliggesteld en ontlucht.  

                  Iedere afwijking van deze regel behoeft de goedkeuring van de leidinggevende.  

•  Gascilinders dienen tijdens transport, opslag en gebruik verticaal gehouden te worden en geborgd te zijn.  

•                Volle en lege flessen apart opslaan. 

• Houd oliën en vetten van zuurstofregelaars, -slang en -fittingen. 

• Bewaar geen sleutels, stempels, snijijzers of ander met vet behandeld gereedschap in nabijheid van  

                  zuurstofapparatuur. 

• Gebruik geen persgas om uw kleding schoon te blazen, bevestigingsholten schoon te blazen of om enig andere  

                  wijze uw werkterrein schoon te maken. 

• Alle slangen, meters en branders dienen regelmatig te worden geïnspecteerd. 

• Bij snij- en laswerk dient een daartoe goedgekeurde bril gedragen te worden. Gebruik tenminste las-glas nr.3 met  

                  spatglazen aan beide zijden. 

• Laat nooit een met brandbaar gas werkend apparaat achter in een ketel, een tank of enig soortgelijke faciliteit  

                  vanwege het potentiële gevaar voor lekkage. 

• Plaats cilinders en slangen zodanig dat ze niet worden blootgesteld aan vonken of sintels, veroorzaakt door lassen  

                  of snijden. 

• Behandel cilinders met zorg: 

 - Verticaal transport uitsluitend in de daarvoor goedgekeurde kooien. 

 - Trek geen vonk op cilinders. 

 - Gebruik ze niet als rollen 

 - Hijs ze niet op in een strop of aan de beschermdop, doch alléén in een hijskorf. 
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4.11 Veilig hijsen 

4.11.1 Hijsmiddelen 

Hijsmiddelen zijn in een aantal groepen te verdelen, namelijk: 

• Kettingen; 

• Staalkabels; 

• Hijsbanden; 

• Touw; 

• En/of combinatie daarvan. 

 

De keuze van het hijsmiddel wordt onder meer bepaald door: 

• Gebruiksdoel; 

• Hanteerbaarheid; 

• Belasting; 

• Vorm van de last; 

• De te verwachten manier van gebruik; 

• Bestendigheid tegen diverse invloeden. 

De wet eist voor alle hijsgereedschap dat een certificaat is afgegeven voordat ze gebruikt worden. 

Certificaten mogen alleen worden afgegeven door onderricht-instanties. 

Afhankelijk van het gebruik moeten deze hijsmiddelen periodiek gekeurd worden. Hierbij moet gedacht worden aan:  

• Gebruiks- of visuele keuring door de gebruiker zelf; 

• Periodieke keuring door een deskundige, (meestal minstens eenmaal per jaar); 

• Periodieke beproeving, (minstens eenmaal per 4 jaar). 

 

Op elk stuk gereedschap en op het certificaat moet zijn aangegeven: 

• De maximale toelaatbare werklast, WL-werklast in KG, of WLL-working load-limit; 

• Het registratienummer van het certificaat datum laatste beproeving; 

• handelsmerk beproevingsinstantie. 

 

4.11.2 Hijsen 

Uitgangspunten voor veilig hijsen zijn onder andere: 

• Is de werkplek deugdelijk afgezet, bevindt zich niemand onder de hijslast; 

• De werklast van het hijsgereedschap moet ten minste gelijk zijn aan of groter zijn dan de massa van de last; 

• Zorg voor een zodanige bevestiging dat de last of delen ervan niet kunnen losraken, 

• De hijshaak moet voorzien zijn van een veiligheidspal, gebruik de lastketting niet als strop om het te hijsen  

                  voorwerp en leg er geen knoop in; 

• Op plaatsen waar beschadigingen kunnen optreden door bijvoorbeeld scherpe kanten, kantbeschermers 

                  aanbrengen; 

•  Maak de algemeen bekende armseinen, als dit niet mogelijk is dient men te communiceren door middel van  

                  portofoons; 

•  Gebruik indien mogelijk altijd een stuurlijn; 

•  Draag bij het hijsen de voorgeschreven PBM’s, met name de helm; 

•  Boven windkracht 6 is hijsen niet meer toegestaan; 

•  Hijswerktuigen mogen uitsluitend bediend worden door personen van 18 jaar en ouder, deze moeten bekend zijn  

                  met de werking en de gevaren die het werken ermee met zich meebrengt; 

•  Werken in een werkbak aan een kraan mag alleen in bakken goedgekeurd door de inspectie SZW, waarbij het  

                  dragen van een veiligheidsgordel verplicht is.  

Het is mogelijk dat bij diverse opdrachtgevers aanvullende richtlijnen en procedures voorgeschreven zijn, volg deze dan 

altijd strikt op.  

Bij twijfel tijdens of voor hijswerkzaamheden dient men altijd overleg te plegen met de kraanmachinist en/of een 

deskundige. 
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5. Brandpreventie 
 

ALARMEN 

Stel u op de hoogte van de plaats van de dichtstbijzijnde brandmelder en hoe het alarm in werking gesteld dient te worden. 

Stel u in de afdeling waar u op werkt op de hoogte van de signalen die gebruikt worden voor bepaalde gevaren, voor 

ontruiming en bij zogenaamde rampalarm. 

Zorg dat u op de hoogte bent van de ontsnappingswegen en onthoud waar u zich in geval van een ramp moet verzamelen. 

 

BRANDBLUSAPPARATUUR 

Stel u op de hoogte van de plaats van het dichtstbijzijnde brandblusapparaat, de manier waarop het gehanteerd dient te 

worden en voor welk soort branden het geschikt is. Denk eraan dat door brand bepaalde giftige dampen kunnen ontstaan. 

 

Bij alle werkzaamheden, waaraan open vuur te pas komt, moet binnen handbereik een goedgekeurd brandblusapparaat 

van het voorgeschreven soort voorhanden zijn. 

Breng brandblusapparaten direct na gebruik weer terug voor de noodzakelijk controle en navulling. 

 

BRANDBAAR MATERIAAL 

Brandbaar materiaal mag niet in de buurt komen van stoomleidingen, radiatoren, verhitters en hete proces- of 

dienstleidingen opgeslagen of verplaatst worden. 

Brandbaar materiaal onder of nabij plaatsen waar las- of brandwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden, dient tot op 

veilige afstand verplaatst te worden of te worden voorzien van brandvertragende afdekkingen. 

Waar dat niet mogelijk is, dienen alle vonken en spatten te worden opgevangen door middel van daartoe goedgekeurde 

voorzieningen (b.v. brandvrij, niet-asbesthoudend doek). Vraag uw leidinggevende welke voorzieningen getroffen moeten 

worden.  
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6. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) 
De PBM’s hebben als doel de mens te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Voordat men beslist of er andere 

veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden om het gevaar voldoende te verminderen. 

De medewerker is verplicht PBM’s altijd te dragen c.q. te gebruiken, uitgezonderd in de kantine en tijdens de lunchpauzes. 

Het ontbreken van PBM’s of andere beschermmiddelen dient direct te worden gemeld aan de leidinggevende. 

 

Enkele verplichtingen ten aanzien van het gebruik van PBM’s zijn: 

•  Alle medewerkers zijn verplicht altijd veiligheidsschoenen met stalen neus te dragen, uitgezonderd in kantoren en  

                 kantine. 

•  Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht op die plaatsen waar dit is voorgeschreven en als er risico bestaat  

                  voor vallende voorwerpen.  

•  Een veiligheidsbril (mogelijk met zijkapjes) is verplicht indien dit is voorgeschreven. Wanneer men  

                  werkzaamheden verricht zoals slijpen, snijden, hakken en dergelijke, of bij het werken met corrosieve  

                  chemicaliën, dient men tevens een overzet/ruimzichtbril of gelaatsscherm te dragen. 

•  Gehoorbescherming is (wettelijk) verplicht als men werkzaamheden verricht waarbij het geluidsniveau hoger is  

                  dan 90 dB (A) (decibel) en op plaatsen waar dit is voorgeschreven. Dit kunnen onder andere zijn: oorproppen,  

                  oor-kappen of individueel aangemeten OT plastieken. 

Raadzaam is het echter om gehoorbescherming te gebruiken bij een geluidsniveau van 80 dB (A) en hoger.  

Voorbeelden diverse geluidsniveaus (geluidsniveau in dB (A)): 

pijngrens   130-140 

straalmotor   120-130 

rockgroep optreden  110-120 

drilboor    100-110 

cirkelzaagmachine   90-100 

drukke autoweg   80-90 

matrixprinter   70-80 

radio huiskamersterkte  60-70 

normaal gesprek   50-60 

rustige woonwijk   40-50 

fluisteren   30-40 

bladergeritsel   20-30 

polshorloge   10-20 

 

•  Daar waar hinderlijke en/of voor de gezondheid schadelijke concentraties luchtverontreiniging voorkomen met  

                  een concentratie van meer dan de halve MAC-waarde (Maximale Aanvaardbare Concentratie),is het dragen van  

                  adembescherming verplicht. Deze concentraties zullen door middel van metingen moeten worden vastgesteld.  

•  In ruimtes waar het zuurstofgehalte minder is dan 20% of zou kunnendalen, dient er onafhankelijke  

                  adembescherming gedragen te worden(b.v. perslucht). 

•  Het dragen van een veiligheidsgordel is verplicht: 

 - op hellende daken; 

 - op platte daken zonder leuningen binnen een afstand van 1,25 meter van de dakranden of van openingen in het  

                    dak; 

                 - op elke hangende steiger of werkvloer; 

                 - op elke steiger, waarvan de leuningen of de werkvloeren niet compleet zijn; 

                 - op ladders en trapladders die geplaatst zijn nabij dakranden of vloeropeningen;  

                 - in werkbakken aan een hijskraan; 

                 - in het algemeen bij werk op meer dan 2,5 meter hoogte, wanneer onvoldoende beveiligingen tegen vallen 

                   aanwezig zijn; 

•  Bij las- en snijdwerkzaamheden is men verplicht een laskap met las-ruit te dragen. Zie erop toe dat de las-ruit de  

                  juiste beschermingsfactor heeft. 

•  Ga zorgvuldig om met PBM’s. 
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7. Eisen aan werkzaamheden 
7.1 Vergunningen 
Geschreven, deugdelijk goedgekeurde vergunningen, voorzien van de juiste datum, zijn vereist voordat u met een van de 

hierna genoemde werkzaamheden begint:  

•  WERKVERGUNNING: Voor alle werk in fabrieksgedeelten; 

•  LAS- EN BRANDVERGUNNING: Voor alle werkzaamheden die vonk of vlam veroorzaken en die uitgevoerd worden 

                  in fabrieksgedeelten die inbedrijf zijn en in sommige constructiegedeelten; 

•  GRAAFVERGUNNING: Voor grondwerk; 

•  BESLOTEN RUIMTE VERGUNNING: Voor het betreden van tanks of toegang tot soortgelijke besloten ruimten; 

•  KRAAN- OF HIJSVERGUNNING: Indien werkzaamheden moeten worden verricht met een hijskraan; 

•  ROOKVERGUNNING: Voor plaatsen waar slechts beperkt gerookt mag worden. 

Het betreft hier voorbeelden van vergunningen, het is heel goed mogelijk dat op diverse werken en projecten andere en/of 

meer vergunningen voorgeschreven zijn. Neem daartoe steeds contact op met de leidinggevende ter plaatse. 

 

7.2 Gevaarlabel en –vergrendeling 

Gevaar labels worden uitsluitend gebruikt om te voorkomen dat een schakelaar, afsluiter of machine ingeschakeld wordt, 

wanneer iemand daardoor letsel zou kunnen oplopen of machines beschadigd zouden kunnen worden.  

•  Breng zelf label en vergrendeling aan. Laat het niet aan iemandanders over; 

•  Teken de label, dateer ze en voorzie ze van de eigennaam en de firmanaam; 

•  Laat een elektricien eerst alle elektrische schakelaars vergrendelen en van een label voorzien. Breng daarna uw  

                  eigen label aan;  

•  Maak uitsluitend gebruik van de standaard-gevaarlabel;  

•  Verwijder uw vergrendeling en uw label na beëindiging van het werk; 

•  Vernietig uw labels zodra u ze verwijderd heeft en gebruik een nieuw als u er weer een nodig hebt; 

•  Alle labels, die aangebracht zijn door elektriciens moeten ook vergezeld zijn van hun vergrendeling; 

•  Probeer even uit of u de goede schakelaar hebt, voordat u de vergrendeling en de label aanbrengt en met het  

                  werk begint; 

•  Verwijder nooit iemands label en gebruik geen afsluiter, schakelaar of iets dergelijks, als deze van een label van  

                  iemand anders voorzien is: u brengt anderen wellicht in gevaar; 

•  Breng geen vergrendeling en labels aan tenzij uw leidinggevende u daartoe instructie heeft gegeven. 

Ook hier handelt het zich weer om algemene richtlijnen, er kunnen andere of aanvullende maatregelen nodig zijn. Indien 

labelen niet toegestaan is, dient u uw leidinggevende te raadplegen over de mogelijke vergrendeling. 
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8. Milieu 
Het is niet mogelijk om gezond en veilig te werken zonder onze aandacht te vestigen op het MILIEU. Wij dienen dan ook 

met zijn allen te voorkomen dat bodem, water en lucht worden verontreinigd of dat er overlast ontstaat door lawaai of 

stank. Mocht zich in een van deze aspecten toch een onregelmatigheid of incident voordoen, dan dient men onmiddellijk de 

leidinggevende en eventueel de opdrachtgever in kennis te stellen. 

 

Zorg voor milieu begint al op uw werkplek, in de kantine, op het toilet en in de kleedruimte. Als hier de nodige aandacht 

wordt besteed aan milieuzaken zal het totale milieubeleid beter en effectiever verlopen. 

 

Juist de kleine aspecten in het milieugebeuren dragen in grote mate bij aan een schone, gezonde en veilige werkomgeving. 

 

Enkele aandachtspunten zijn hier onder meer: 

•  Afval gescheiden verzamelen; 

•  Opvang- en lekbakken gebruiken bij olieoverslag; 

•  Laswerkzaamheden met afzuiging; 

•  Geen met olie vervuilde lappen of doeken zo maar weggooien; 

•  Geen lozingen of stortingen zonder toestemming of vergunning; 

•  Aandacht bij het tanken van voertuigen (morsen, rookverbod); 

•  Geen vervuilde materialen verbranden; 

•  Klein chemisch afval verzamelen, b.v.: 

                  - batterijen; 

                  - verfresten; 

                  - poetsdoeken; 

                  - lege spuitbussen.  

 

9. Signalering 

Indien het nodig is waarschuwingen aan te brengen om mogelijke gevaren op de werkvloer te signaleren, moeten deze aan 

de volgende eisen voldoen:  

•  ze moeten zo zijn aangebracht, dat ze worden opgemerkt door degenen waarvoor ze zijn bedoeld; 

•  de vormgeving moet zodanig zijn, dat de betekenis duidelijk is voor alle betrokkenen. 

•  ze moeten zo min mogelijk verklarende tekst bevatten. 

De Arbowet en de daarbij behorende besluiten stellen een signalering van mogelijke gevaren op de werkvloer verplicht. In 

navolging van de EG-richtlijn zijn deze signalen zoveel mogelijk gebaseerd op de vergelijkbare verkeerstekens. Afwijkingen 

zijn echter mogelijk. De signalering bestaat uit de volgende vijf groepen: 

•  Een verbod wordt aangegeven door een rond, wit bord met rode rand en rode diagonale streep. De juiste  

                  invulling van het verbod wordt aangegeven met een pictogram, bijvoorbeeld een sigaret (roken verboden) of een  

                  brandende lucifer (verboden voor vuur; open vlam en roken). 

•  Een gebod wordt aangegeven door een rond, blauw bord met witsymbool. Een gezicht met een bril of een hoofd      

                  met een helm betekenen dat het dragen van een veiligheidsbril respectievelijk een veiligheidshelm verplicht is. 

•  Een waarschuwing wordt aangegeven via een driehoekig, geel bord met zwarte rand. In het bord wordt de juiste  

                 waarschuwing gegeven dooreen zwart symbool. Bijvoorbeeld een waarschuwing voor ontvlambare of explosieve  

                  stoffen. 

•  Een veiligheidsvoorziening wordt aangegeven door een rechthoekig, groenbord met een wit symbool.  

                 Bijvoorbeeld de nooduitgang of de EHBO-post. 

•  Een mededeling wordt aangegeven door een rechthoekig, blauw bord met daarop de tekst in witte letters. 

 

Naast deze vijf groepen is er nog een extra bord dat langwerpig van vorm is met brede diagonale gele en zwarte strepen. 

Dit bord is een algemeen obstakelteken en wijst op gevaar voor stoten, struikelen of vallen.  
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10. (Bijna-) Ongevalstransport 
Iedere medewerker van Alert HR Solutions  zal voor het melden van bijna- /  ongevallen en onveilige handelingen/situaties 

het desbetreffende rapport invullen en afgeven bij zijn werkgever zijnde Alert HR Solutions. Dit formulier heeft u bij 

aanvang van uw werkzaamheden gekregen van uw werkgever. 

 

Doel 

Het melden, onderzoeken, registreren van alle (bijna-) ongevallen en onveilige situaties is benodigd om: 

•  de (mogelijke) negatieve effecten te beperken; 

•  de werkelijke schade/letsel vast te leggen; 

•  bekendheid te geven aan het gebeurde en zo de aandacht te vestigen op preventie van bijna- / ongevallen en/of  

                  ongevallen; 

•  de doelmatigheid van het gevoerde VGM-beleid te toetsen; 

•  de oorzaken van de bijna- / ongevallen en/of ongevallen in de toekomst te voorkomen door  

                 (beheers)maatregelen te treffen. 

 

Toepassingsgebied 

De procedure is van toepassing op alle medewerkers van Alert HR Solutions, bij het voordoen van bijna- /  ongevallen of 

onveilige situaties bij werkzaamheden waarbij: 

•  gevaar voor de veiligheid en/of gezondheid zeer wel aanwezig was; 

•  materiële- of milieuschade is veroorzaakt. 

 

Termen en definities 

Ongeval:  een ongewenste gebeurtenis met als gevolgpersoonlijke schade (letsel, geestelijke schade of beroepsziekte), 

materiële schade en/of schade aan het milieu.  

Bijna- / ongeval: een ongewenste gebeurtenis die geen persoonlijke schade, materiële schade en/of milieu schade tot 

gevolg heeft, maar onder iets gewijzigde omstandigheden daar wel toe had kunnen leiden. 

 

Onveilige situaties: zijn omstandigheden (inclusief onveilige handelingen)waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat 

zij, zonder het nemen van de juiste maatregelen, tot een ongeval of incident kunnen leiden. 

 

Betrokkene: persoon, die direct bij het (bijna-) ongeval betrokken, of hiervan getuige is geweest, of dit heeft ontdekt, of dit 

(mogelijk) had kunnen voorkomen, of dan wel(mogelijk) gewond is geraakt. 

 

Melder: persoon die de melding (schriftelijk) vastlegt. 

 

Medewerker: zowel uitleenkracht als kantoor personeel. 

 

Werkwijze 

Melding 

Indien een bijna- / ongeval of onveilige situatie optreedt tijdens het uitvoeren van werkzaamheden, worden deze gemeld 

en gerapporteerd met behulp van het formulier ‘bijna- / ongevalsrapport’. Dit formulier dient zo nauwkeurig mogelijk te 

worden ingevuld door degenen die direct betrokken zijn bij het incident en op een tijdstip zo kort mogelijk (binnen 24 uur), 

nadat het incident heeft plaatsgevonden. 

 

De VG-functionaris kan op basis van de informatie van de inlener, de medewerker of d.m.v. het rapport beoordelen of er al 

maatregelen/vervolgacties nodig zijn.  

 

Verwerking van de melding: onderzoek 

Indien het een ernstig ongeval betreft kan de VGM-coördinator samen met de betrokkenen en eventueel de opdrachtgever 

een nadere evaluatie uitvoeren van de gebeurtenis. Hiertoe zal gebruik gemaakt worden van een ‘onderzoek formulier’ 

voor (bijna-) ongevallen en onveilige situaties. Indien de VGM-coördinator het noodzakelijk acht, vindt terugkoppeling over 

het  bijna- / ongeval, ongeval of de onveilige situatie met de opdrachtgevers plaats.  

 

In ieder geval vindt er terugkoppeling plaats met de betrokkenen. 
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Register  

De VGM-coördinator archiveert de melding in het ‘bijna- / ongevallen overzicht’. Jaarlijks wordt door de VGM-coördinator 

een overzicht van het  aantal en soort meldingen gemaakt. Hierbij wordt tevens analyse gedaan naar gemeenschappelijke 

oorzaken en trends.  

 


